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Надпревара в създаването на ваксина срещу COVID-19

Създаването на ефективна и 
безопасна ваксина срещу нов 
вирус обикновено отнема 
много години, понякога десе-
тилетия. Досега период от 15 
до 20 години  от вирусен ана-
лиз до одобряване на ваксина 
от регулатора  се считаше за 
реалистичен. Срещу причи-
нителя на болестта СПИН 
(вируса HIV) все още няма 
създадена ефективна вакси-
на, въпреки интензивните и 
задълбочени изследвания в 
най-реномираните научни ин-
ститути в цял свят.
Във всеки случай създава-
нето на ваксина трае твърде 
дълго на фона на пандемия 
COVID-19, която погубва за 
много кратко време живота на 
стотици хиляди хора по света. 
Това поставя както полити-
ците, икономическите, соци-
алните и здравните системи 
на държавите, така и учените 
под огромен натиск за пости-
гане на бързи и ефективни 
решения. Разработването на 
ефективна и сигурна ваксина 
е въпрос,касаещ не само пред-
пазването на населението от 
заболяване, но и въпрос на на-
учен престиж, международен 
авторитет и не на последно 
място надпревара за огромни 
печалби.

Спешнo одобрени ваксини 
срещу коронавирус
На 11.08.2020 година Русия, 
като първата държава в света, 
тържествено обяви в медиите, 
че е одобрила новосъздадена 
ваксина „Спутник V“ срещу 
COVID-19, въпреки че тес-
товете върху ваксината далеч 
не бяха приключили. Самото 
наименование „Спутник“ на-
помня на надпреварата в Кос-
моса по време на Студената 
война, когато СССР изпрати 
през 1957 година в орбита 
първия изкуствен спътник.
Първите масови ваксинации 
със „Спутник V“ започнаха в 
Русия в началото на декември 
2020 година. Вече са вакси-
синирани повече от 25 000 
човека, учители, социални ра-
ботници, и медицински пер-
сонал в Москва, доброволно и 
безплатно. Експертите смятат, 
че ваксината по принцип е 
подходяща. Но остават откри-
ти въпроси.
Американската администра-
ция по храните и лекарствата 
(FDA) одобри спешно вак-
сината срещу COVID-19на 
базираната в германския 
град Майнц биотехнологична 
компания Biontech и нейния 
американски партньор Pfizer 
в петък вечерта на 11.12.2020 
година. Ваксината ще се по-
ставя на хора на възраст 16 и 
повече години, съобщи FDA. 
Първите ваксинации в САЩ 
се очакват през следващите 
няколко дни. 
Твърди се, че Белият дом 
преди това е призовавал ръ-
ководителя на FDA Стивън 
Хан със заплахи за незабав-
ното одобрение на ваксината 
срещу коронавирус, според 
съобщения в медиите. „Ва-
шингтон пост“ съобщи, че 
шефът на кабинета на Белия 
дом Марк Медоус е поискал 
от Хан да подаде оставка, ако 
ваксината на Biontech/Pfizer 
не бъде одобрена преди края 
на деня (местно време).“Ню 
Йорк Таймс“ съобщава, че 
Медоус е казал на Хан, че 

ако не го направи, трябва да 
помисли за търсене на друга 
работа.
Няколко американски медии 
потвърдиха съобщенията. Са-
мият Хан говори в изявление 
пред американските медии 
обаче за „невярно предста-
вяне на телефонния разговор 
с началника на кабинета“. 
FDA беше „насърчена“ да 
обработи бързо заявлението 
от Biontech/Pfizer. „FDA е ре-
шена да даде това одобрение 
бързо.“ „Ню Йорк Таймс“ 
съобщи, че агенцията първо-
начално е планирала одобре-

нието за събота сутринта. Не 
е ясно, какви са предимствата 
на ускоряването на одобре-
нието с половин ден.
Също така е подадено заявле-
ние и до Европейската аген-
ция по лекарствата (EМА) 
за одобрение на ваксината в 
ЕС. Решение за това все още 
се чака. В началото на декем-
ври британският регулаторен 
орган за фармацевтични про-
дукти издаде спешно одобре-
ние на ваксината на Biontech/
Pfizer. Това направи Велико-
британия първата държава в 
света, която одобри тази вак-
сина.
Според Biontech/Pfizer вакси-
ната действа еднакво добре 
във всички възрастови групи 
и практически не причинява 
сериозни странични ефекти.
При ваксинирането става 
дума за прилагане на ваксина 
върху здрави хора с цел пре-
венция. Всъщност така наре-
ченото спешно одобрение не 
е замислено за ваксини, а за 
случаи, в които при лечението 
на пациенти с опасност за жи-
вота приемането на един още 
неодобрен от регулаторния 
орган медикамент може да 
помогне, напр. Ремдезивир. 
Поради това тук първо отго-
ворността за нанесени здра-
вословни щети се поема от 
съответната държава, а не от 
производителя, и второ изис-
кванията за количество и ка-
чество на данни, които трябва 
да бъдат представени от про-
изводителя, са занижени.

Клиничните изследвания 
протичат по следния начин: 
Фаза I
В така наречените предкли-
нични изследвания първона-
чално се извършват експери-
менти с клетки и животни, 
за да се провери основната 
безопасност и ефективност на 
кандидат-ваксината . Фаза I от 
клиничното изпитване започ-
ва с няколко здрави добровол-
ци. Тази фаза се използва пре-
димно, за да се гарантира, че 
активната съставка се понася. 
Може да се комбинира и със 

следващата фаза.
Фаза II
В следващата фаза II обикно-
вено се изследват няколкос-
тотин души, за да се провери 
дали кандидат-ваксината е 
ефективна, т.е. дали се обра-
зуват защитни антитела. По 
време на тази фаза трябва 
също да се изясни как, колко 
често и в каква доза е най-до-
бре да се прилага ваксината.
Фаза III
В третата фаза на клинич-
ното изпитване ваксината се 
прилага върху хиляди хора. 
Резултатите са от решаващо 

значение за получаване на 
одобрение на ваксина.
Фаза IV
След одобрение на ваксина-
та следват проучванията във 
фаза IV. Те служат например 
за идентифициране на ред-
ки нежелани реакции или за 
изследване на конкретни въ-
проси при определени групи 
пациенти.

Ваксините срещу COVID-19 
действат различно:oт „Спу-
тник V“ до Biontech/Pfizer
Векторни ваксини
Видовете ваксини се различа-
ват по отношение на начина 
им на действие, ефективност-
та, безопасността, разходите 
и способността им да бъдат 
произведени и разпростране-
ни. 
Руската векторна ваксина ве-
роятно е много добра. Тя има 
ефективност около 92%-95%. 
Реномираният московски 
Институт по микробиоло-
гия и вирусология „Гамалея” 
(Национальный исследовате-
льский центр эпидемиологии 
и микробиологии имени Н. 
Ф. Гамалеи) е доказал и в пре-
дишни проучвания, че прите-
жава съответната експертиза 
в тази област, но критиката 
от международната общност 
в този случай е справедли-
во отправена поради факта, 
че няма достатъчно данни за 
фаза III.
При създаването на „Спутник 
V“ се разчита на отдавна по-
знатия и утвърден метод за 
използване на модифицирани 
аденовируси като така наре-
чените ваксинални вектори. 
Векторните ваксини се със-
тоят от патогени, които са 
безвредни за хората. Вакси-
ната на AstraZeneca, която се 
разработва съвместно с Окс-
фордския университет, е също 
векторна ваксина, базирана на 
маймунски аденовируси. За 
разлика от нея „Спутник V“ 
се основава на човешки аде-
новируси.
Според статия в електронно-
то издание на „Ройтерс“ от 
11.12.2020 година британска-

та фармацевтична компания 
AstraZeneca планира да си 
сътрудничи с Русия при раз-
работването на ваксини. Ком-
панията обмисля да тества 
комбинация от своята ваксина 
срещу Covid-19 с руската вак-
сина „Спутник V“ в клинични 
изпитвания. Комбинация от 
ваксини може потенциално да 
доведе до подобрен имунитет 
за по-дълъг период от време, 
смята AstraZeneca. Заедно с 
руския държавен институт 
„Гамалея”, който разработи 
„Спутник V“, те искат да про-
учат възможна комбинация от 
две ваксини, базирани на аде-
новируси. 
Разработчиците на руската 
ваксина вече бяха предложи-
ли такова сътрудничество в 
края на ноември 2020 годи-
на. „Спутник V е щастлив да 
сподели един от двата си чо-
вешки аденовирусни вектора 
с AstraZeneca, за да увеличи 
ефективността на ваксината 
на AstraZeneca“, чиято ефек-
тивност до този момент е 
около 62%. Смята се, че из-
ползването на два различни 
вектора е по-ефективно от 
използването на един и същ 
вектор. Руският държавен 
инвестиционен фонд, кой-
то финансира изследването, 
обяви в петък на 11.12.2020 
година, че AstraZeneca иска да 
започне клинично изпитване с 
комбинацията до края на 2020 
година.

иРНК-базирани ваксини 
Biontech/Pfizer и Moderna из-
ползват изцяло нов подход за 
ваксинация. Тези така наре-
чени иРНК-базирани вакси-
ни (иРНК = информационна 
Рибонуклеинова киселина) 
не вкарват във ваксинирани-
те целия вирус или части от 
него, както правят техните 
конкуренти, а само генетична-
та информация на безвредни 
вирусни компоненти.
За да се подобри усвояването 
на иРНК, съдържаща генетич-
ната информация в телесните 
клетки и да се увеличи ста-
билността, иРНК е покрита с 
определени мастни вещества 
(липиди). Това създава липид-
ни наночастици. Многоброй-
ни проучвания потвърждават, 
че липидните наночастици не 
са цитотоксични (увреждащи 
клетките) и не представляват 
никаква опасност за човешко-
то тяло.
В интервю за вестник „Хан-
делсблат“ от 04.12.2020 го-
дина микробиологът и инвес-
титор в Biontech д-р Матиас 
Кромайер споделя: „Въпреки 
че все още няма лекарство 
на базата на иРНК на паза-
ра, резултатите от проучване 
фаза III са убедителни с ефек-
тивност от около 95%. Това е 
много по-високо, отколкото 
очакваха дори оптимистич-
ните експерти. От всичко, 
което знаем, има и сигурност 
по отношение на страничните 
ефекти. Слуховете, че вакси-
ната може да промени ДНК, 
определено са неверни.“
След два случая на нежела-
ни реакции на ваксината на 
Biontech/Pfizer, Британска-
та агенция по лекарствата 
(MHRA) издаде на 09.12.2020 
година предупреждение към 
хора със „сериозно алергич-
но минало“, като съветва „да 
не се ваксинира никой, кой-
то има анамнеза за сериозни 
алергични реакции към вак-
сини, лекарства или храни“.
Двама служители на Hа-
ционалната здравна служба 
(NHS) са претърпели тежки 

алергични реакции, след като 
са били ваксинирани. „Но те 
се възстановиха добре“, каза 
шефът на NHS Стивън По-
уис, цитиран в електронното 
издание на немския вестник 
„Тагесшау“. Според Поуис 
двамата пострадали били тол-
кова податливи на алергии, че 
винаги носели със себе си ава-
риен комплект с адреналин. 
Предупреждението е чисто 
предпазна мярка.
Въпреки това съгласно про-
токола от изследването, пуб-
ликуван от Pfizer, основното 
проучване не включва учас-
тници с анамнеза за тежки 
нежелани реакции във връзка 
с ваксина и/или тежки алер-
гични реакции към някоя от 
съставките на ваксината.
MHRA беше първият регу-
латорен орган в света, който 
даде на ваксината спешно 

одобрение преди седмица. Тя 
иска да разследва случаите 
сега. Двете компании Biontech 
и Pfizer обещаха съдействието 
си.

Предимства и недостатъци
Предимства: Едно от пре-
димствата на ваксините на 
Biontech/Pfizer и Moderna е 
тяхната добра производител-
ност. И двете компании за-
едно би трябвало да могат да 
произвеждат милиарди дози 
до края на 2021 година, но 
охлаждането при транспорти-
ране на ваксините е потенци-
ална пречка.
Възможни проблеми: Актив-
ната съставка от Biontech/
Pfizer трябва да бъде доставе-
на от фирмата-производтел на 
лекаря при -70°C, което в ни-
какъв случай не е тривиално. 
Понастоящем доставчиците 
на логистика работят под го-
лям натиск за осигуряване на 
съответните затворени студе-
ни вериги. Модерната ваксина 
изисква транспортно охлаж-
дане от -20°C. Страничните 
ефекти теоретично би тряб-
вало да са по-малко отколко-
то при векторните ваксини, 
но все пак става дума за нов 
иновативен продукт, което от 
своя страна носи със себе си 
много неизвестни и може да 
крие евентуални рискове.
Предимството на руския под-
ход е, че ваксината е по-ста-
билна за транспортиране, тъй 
като не е необходимо да се 
съхранява на строго хладно 
място, каза Чарлз Бангхам от 
лондонския Имперски колеж 
на Научния медиен център. 
Съществува обаче проблемът, 
че „използваните аденови-
руси вероятно ще причинят 
повече странични ефекти като 
треска или главоболие - дори 
ако те вероятно бъдат леки“. 
От друга страна ваксината е 
направена по добре извест-
на стандартна технология, 
което пък не носи потенци-
ални рискове, съпътстващи 
често иновативни продукти. 
В руското прессъобщение се 
посочва, че досега никой от 
тестваните не е получил теж-
ки странични ефекти. 

Отворени въпроси
По принцип много учени из-
разиха задоволството си от 
руското съобщение изтъквай-
ки, че ваксинацията срещу 
COVID-19 може ефективно 
да предпази от болестта. Уеб-
сайтът на водещото световно 
научно списание „Нейчер“ 
цитира специалистката по 
ваксини Сара Гилбърт от 
Оксфордския университет, 
която се чувства насърчена 

от руските резултати. Ней-
ният екип също разработ-
ва аденовирусна ваксина 
срещу COVID-19 заедно с 
фармацевтичната компания 
AstraZeneca.
При всички разработки, вклю-
чително и тези на Biontech/
Pfizer, много важни въпроси 
са все още отворени. Eдин 
от основните въпроси е, дали 
ваксинираните хора могат да 
разпространяват коронавиру-
са, като може би се заразяват, 
но не проявяват симптоми. На-
учна проверка на този въпрос 
е почти невъзможна. Многото 
десетки хиляди ваксинирани 
хора трябва да бъдат редовно 
тествани за корона дълго след 
клиничното проучване. „Не 
можете да направите това с 45 
000 участници“, казва Флори-
ан Крамер, вирусолог в САЩ.
В допълнение към радостта 

от напредъка има и критики 
към публикациите на двете 
групиBiontech/Pfizer и Русия. 
Елеонора Райли, имунолог от 
Единбург, критикува: „Това не 
е състезание. Всички проуч-
вания трябва да се провеждат 
по възможно най-високите 
стандарти. Особено важно е 
да се спазват критериите за 
яснота на данните (т.е. кой e 
получил ваксина и кой само 
плацебо).“
Въпросът дали антителата, 
предизвикани от ваксинира-
нето, могат ефективно да се 
борят с вируса е все още от-
ворен.Не се знае също, колко 
дълго ваксината гарантира 
защита срещу COVID-19 и 
колко често ваксинирането 
трябва да се повтаря. 
Кои имат най-големи шансове 
на световния пазар?

В момента над 70 други вак-
сини се тестват върху хора. 
Пазарът на ваксини срещу 
COVID-19 се оценява грубо 
на около 75 милиарда аме-
рикански долара. За разра-
ботката на ваксината Русия е 
инвестирала около 500 мили-
она долара. Тя планира цена 
под 20 долара в чужбина за 
своята ваксина „Спутник V“. 
Ваксината, която се прилага в 
две дози, трябва да струва по-
малко от 10 долара за доза. Тя 
е безплатна за руските граж-
дани.
Повече от милиард дози 
ваксина се очаква да бъдат 
произведени през следваща-
та година. С две дози могат 
да бъдат имунизирани над 
500 милиона души. Цената 
на международния пазар ще 
бъде по-ниска от тази на коро-
на ваксината от партньорите 
Biontech и Pfizer, която се ос-
новава на новата технология 
за иРНК и се очаква да струва 
15,50 евро (около 18 долара) 
за доза в Европа. Но „Спу-
тник V“ би била по-скъпа от 
ваксината на AstraZeneca, чи-
ято цена в Европа се очаква да 
бъде около 2,50 евро за доза. 
Фармацевтичната компания 
Moderna обяви цена между 25 
и 37 долара за доза от своята 
ваксина срещу COVID-19, 
което я прави най-скъпа на 
този етап.
Делът на руската ваксина се 
предполага да бъде около 1/3 
от общия пазар, „Спутник V“ 
не е един от най-обещаващите 
кандидати според агенцията 
на ЕС (ЕМА) със седалище 
в Амстердам. Според руския 
производител ваксината е 
около 95% ефективна. EMA 
обаче заявява, че няма необхо-
димите данни, за да може ру-

ската ваксина да получи регу-
латорно одобрение в Европа.
Федералният министър на 
образованието и научните 
изследвания Аня Карличек 
на Германия не очаква вакси-
на срещу новия коронавирус 
преди средата на 2021 година. 
Тя каза, че клиничното изпит-
ване е „невероятно бързо“, но 
все още не е там, където тряб-
ва да е.
Великобритания стана пър-
вата европейска държава, 
която стартира програмата за 
масово ваксиниране на насе-
лението срещу COVID-19 на 
08.12.2020 година.
Безспорно създаването на вак-
сините е едно от най-големите 
постижения на съвременната 
медицина. Но всяка нова вак-
сина е свързана с определен 
риск, независимо колко си-
гурна е тя. Сред населението 

ваксинитесе възприемат мно-
го по-трудно като нещо необ-
ходимо и полезно за здравето, 
отколкото лекарствата. За раз-
лика от лекарствата ваксините 
се прилагат върху здрави хора 
и не е лесно да убедиш здрав 
човек, да получиваксина, коя-
то евентуално би му навреди-
ла.
Сравнително редките случаи 
на тежки странични ефекти 
като заболяване на нервната 
система, различни видове рак 
и дори смърт след ваксина-
ция, допринасят за негативно-
то отношение към ваксините. 
При това се забравя, че благо-
дарение на ваксините са оце-
лели милиони хора. 
От друга страна пострадалите 
от ваксинация и техните близ-
ки са оставени често сами да 
се борят с последствията,без 
подкрепа от съответните со-
циални служби, и трудно мо-
гат да получат обезщетение 
по съдебен път от мощните 
фармацефтични компании, 
производители на ваксини. 
Не на последно място неве-
жеството, суеверието и вяр-
ването в абсурдни теории и 
на слухове водят до вземане 
на нерационални решения и 
отхвърляне на ваксините като 
доказан метод за превенция 
на редица заболявания.
Правилно е ваксинирането 
срещу COVID-19 да бъде на 
доброволна основа и да се 
извършва безплатно. Коя от 
всички одобрени ваксини ще 
се наложи на пазара и коя е 
най-добрата от тях,ще покаже 
бъдещето. 
При всички случаи създава-
нето на ефективни ваксини в 
рамките на много кратко вре-
ме е силно впечатляващо. А 
дали човек желае да се вакси-
нира срещу COVID-19 или не, 
е въпрос на разбиране и личен 
избор. 
д-р Димитър Станков
Берлин, 13.12.2020 година
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